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سة الحدائققسم    البستنة وھند

  ) يعارزلا داشر�ا ةداممحاضرات (  رطاخ جرف نودعس

       
            

  

  

  االرشاد الزراعي/ م
  

وال والا والا والا اد الزراعي     -ا ، تعريف االرش اد الزراعي مقدمة  ، تعريف االرش اد الزراعي مقدمة  ، تعريف االرش اد الزراعي مقدمة  ، تعريف االرش         ....مقدمة 

ا اني اث اني اث اني اث اني لزراعي     -ث رشاد ا لزراعي فلسفة اال رشاد ا لزراعي فلسفة اال رشاد ا لزراعي فلسفة اال رشاد ا لت�ي يمك�ن بالعم�ل ا�رش�ادي   لفلس�فية المتص�لةك�ار اتض�من بع�ض ا�في ::::فلسفة اال وا

قاط ا�تيةتو  :ضيحھا من خ!ل شرح الن

ملية ا�رشادية ھي عملية تعليمية ا�انھا تختلف عن عمليات التعليم  -١   .النظامي  الع
مد على اساس اھمية الفرد في تنمية وتقدم المجتمع  -٢               .تعت

  .دة الناس بان يساعدوا انفسھم  مساعٮتھدف ال -٣            

  . يتعامل مع جميع افراد ا�سرة   -٤            

  .على اساس استخدام الطرق وا�ساليب الديمقراطية  يقوم -٥            

  .احداث تغيرات سلوكية مرغوبة في سلوك ا�فراد  -٦            

  .انه عمل تنفيذي ميداني  -٧         

  .يعد عم! تعاونيا  -٨             

  .انه نظام او عملية او خدمة  -٩             

�ختيار بد� من ا�جبار في رفع ا�نتاجية الزراعية  -١٠                .يتبع نھج ا

ا  لث ا ا ث لث ا ا ث لث ا ا ث لث ا عي     -ث عي مبادىء االرشاد الزرا عي مبادىء االرشاد الزرا عي مبادىء االرشاد الزرا   :يتم شرح المبادىء ا�تية ::::مبادىء االرشاد الزرا

 .ع االبدأ بالعمل من المستوى الذي يوجد عليه الزر -١

 لى كسب ثقة  جمھور المسترشدين وتكوين ع!قات طيبة معھم العمل ع -٢

 .مبدأ المشاركة الفعلية  -٣

قافة السائدة  -٤  .تكييف العمل ا�رشادي بما يتفق والث

مات الناسان تكون ا�ھداف محددة ونا -٥  .بعة من احتياجات واھتما

 .البحوث الزراعية ا�تصال والتعاون بين ا�رشاد الزراعي واجھزة  -٦

 .اريع بسيطة وملحة البدأ بمش -٧

لزراعي والبحث الزراعي وا�رشاد الزراعي القاعدة  -٨  يعد التعليم ا
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سة الحدائققسم    البستنة وھند

  ) يعارزلا داشر�ا ةداممحاضرات (  رطاخ جرف نودعس

       
            

  
  
 

  .ق الرفاھية الريفية ا�ساسية لتقدم البيان الزراعي وتحقي

  .التعاون والتنسيق بين ا�رشاد الزراعي والھيئات المحلية  -٩
محليين -١٠                .ا�ستعانة بالقاعدة ال

  .!مركزية والتحرير من الروتين الحكومي ال-١١             

  .وجود اھداف متفق عليه  -١٢             

الفاعلة  -١٣              �تصالية    .استعمال الوسائل ا

  .التقويم المستمر -١٤             

  :يجري شرح المفردات ا�تية  ::::اهداف االرشاد الزراعي اهداف االرشاد الزراعي اهداف االرشاد الزراعي اهداف االرشاد الزراعي     –رابعا رابعا رابعا رابعا 

  .تعريف ا�ھداف  -١
 : مستويات ا�ھداف -٢

  .اھداف اساسية شاملة  -أ                

  .اھداف عامة  -ب              

ريبة  -ج               ذية او ق   .اھداف تنفي

ريفية     - خامسا خامسا خامسا خامسا  ريفية دور االرشاد الزراعي يف التنمية ال ريفية دور االرشاد الزراعي يف التنمية ال ريفية دور االرشاد الزراعي يف التنمية ال د  التي يمكن توضيح ل!دوار الحيوية ::::دور االرشاد الزراعي يف التنمية ال ان يقوم بھا ا�رشا

  :الزراعي في التنمية الريفية وھي 

  .....قة وصل بين اجھزة ا�بحاث العلمية والزراع كونه حل -١
 ......لزراع وتغيير اتجاھاتھم وتطويرھا عن طريق ا�قناع توعية وتثقيف ا -٢

ذ القوانين واللوائح -٣ رام وتنفي  ....القيام بحم!ت لتوعية وحث الزراع على احت

 ....تنمية مواردالمجتمع الزراعية والمحافظة عليھا عن طريق تنفيذ برامج  -٤

دة ا�نتاج ورفع  -٥ ية الزراعية زيا  ........الكفاءة ا�قتصادية ا�نتاج

 .تنمية الدخل الزراعي ل!سر الريفية عن طريق ادخال الحرف والصناعات -٦

 ......والبرامج والسياسات القومية توعية الزراع واسرھم بالنسبة للمشاكل  -٧

 ......اعدادا سليما  العناية با�سرة والمرأة بتثقيفھا وأنارة وعيھا واعدادھا -٨

 .............ا�ھتمام بالشباب الريفي باعتبارھم زرعا وامل المستقبل  -٩

  .الرأسية وا�فقية  يلعب ا�رشاد الزراعي دورا رئيسا في برامج مشاريع التنمية الزراعية - ١٠

دمة ،تعريف ::::موقع االرشاد الزراعي بني العلوم الزراعية موقع االرشاد الزراعي بني العلوم الزراعية موقع االرشاد الزراعي بني العلوم الزراعية موقع االرشاد الزراعي بني العلوم الزراعية     -سادساسادساسادساسادسا لعلم ،تعريف االزراع  تتضمن مق

  .مجا�ت البحث ا�رشادي الزراعي  ، بين ھذه العلوم الزراعي ، اقسام العلم الزراعي ،موقع ا�رشاد
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سة الحدائققسم    البستنة وھند

  ) يعارزلا داشر�ا ةداممحاضرات (  رطاخ جرف نودعس

       
            

               

  

        النظم االرشادية الزراعيةالنظم االرشادية الزراعيةالنظم االرشادية الزراعيةالنظم االرشادية الزراعية/ / / / م م م م 
  

 .تتضمن نبذة تأريخية عن نشوء وتطور الجھاز ا�رشادي في العالم والوطن العربي  :مقدمة مقدمة مقدمة مقدمة  -١

ع:  لتنظيملتنظيملتنظيملتنظيما -٢ لتنظيم تعريف التنظيم  ، ال  .ناصر ا�ساسية في التنظيم ، اسباب قيام ا

: ل!رشاد الزراعي وھي يفه ، شرح وظائف التنظيم ا�داري تعر: ا�داري ل!رشاد الزراعي  لتنظيملتنظيملتنظيملتنظيما -٣
التنسيق ، التوجيه ، العاملون ،   .النشاط المتعلق بالوثائق والتقارير ، ا�دارة المالية  التخطيط ، التنظيم ، 

 .ا�ساسية التي ينبغي توافرھا في التنظيمات ا�رشادية  ذكر المقومات -٤

م : ا�تجاھات الرئيسية للتنظيمات ا�رشادية  -٥ انماط رئيسية يمكن ان يعمل من خ!لھا النظا شرح ث!ثة 
  :ا�رشادي في دول العالم وھي 

  .التعاوني التنظيم ا�رشادي   - أ
 .التنظيمات ا�رشادية التي تشرف عليھا وزارة الزراعة    - ب

موي المجتعي المحلي  -ج   .التنظيم التن

  يتضمن ذكر لمحة تأريخية عن:التنظيم ا�رشادي الزراعي في العراق  -٦

ا�رشادية في العراق  والمزارع ، ثم ذكر مھام وواجبات شبكة المراكزا�رشادي في العراق  تطور الجھاز        

 لتعاون الزراعي الموجودة حاليا في العراق ومخطط اخروا لھيئة ا�رشاد ، رسم مخطط توضيحي للھيكل التنظيمي
  .لمحافظة ا التدريبي ا�رشادي على مستوى ركزالتنظيمي للم يوضح الھيكل

  

  االتصال/ م 

  .تعريف وطبيعة عملية ا�تصال  -١
ا�تصال الذاتي ، : وھي ويتضمن اشكال عملية ا�تصال :اعية وتعليمية ارشادية ا�تصال كعملية اجتم -٢

لجمعي ،ا�تصال الثقافي ا�ت ين فرد واخر، ا�تصال ا   .صال الشخصي ب
المرشد الزراعي ، : شرح للعناصر ا�ساسية لعملية ا�تصال ا�رشادي وھي : عملية ا�تصال  عناصر -٣

  .الرسالة ا�رشادية ، قنوات ا�تصال ، المسترشدون 
م: تبني ا�فكار وا�ساليب الزراعية الحديثة  -٤ التبني والذيوع والفرق بينھما ، ن عمليتي ويشمل تعريف كل 

مرحلة التجريب ، مرحلة تبني  ، مراحلة الوعي ،مرحلة ا�ھتمام ، مرحلة التقويم: مراحل عملية التبني 
  .                                    الفكرة

كار الجديدة  -  ٥        لومات الزراعيةوالمع  يمكن التواصل الى المعارف: مصادر المعلومات عن ا�ف
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  ) يعارزلا داشر�ا ةداممحاضرات (  رطاخ جرف نودعس

       
            

  

   

    وسائل ا�ع!م الجماھيرية ، مصادر غير  :رئيسية   ع خ!ل اربع قنوات اتصالاالجديدة الى الزر          

لحكومية ،ة يالتجار رسمية ، المصادر             .مصادر الھيئات الحكومية وشبه ا

    

  الطرق واملعينات االرشادية الزراعية/ م 

  

ا�رشادي  في العمل المستخدمة مقدمة ،الفرق بين الطريقة والمعين وا%سلوب، انواع ا%ساليب الفنية -١
  :وھي 
  :.....اساليب اعطاء الملومات   - أ

 : .....اساليب اكساب المھارات   - ب

  :.....اساليب التطبيق وا�ستفادة من المعلومات  -ج

   الطرق والمعيناتشرح تصنيف :تصنيف الطرق والمعينات ا%رشادية -٢    

  :ا�رشادية على اسس اربعة ھي         

  :على اساس عدد ا%فراد المتصل بھم : او%         

  .طرق ومعينات ا�تصال با�فراد   - أ
 .طرق ومعينات ا�تصال بالجماعات   - ب

لجماھير  طرق -ج عينات ا�تصال با   .وم

  :على اساس طبيعة التأثير : ثانيا         

  .ت تأثير مباشر طرق ومعينات ذا  - أ
 .طرق ومعينات ذات تأثير غير مباشر    - ب

  :على أساس طريقة عرض الموضوع : ثالثا         

  .ايضاحية  -كتابية  ج -ك!مية  ب  - أ
س المستخدمة : رابعا            :على اساس الحوا

 .سمعية بصرية  -بصرية ج -سمعية ب  - أ

  .الطرق والمعينات ا%رشادية  ذكر ا%عتبارات الھامة التي ينبغي م7حظتھا عند اختيار -٢
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سة الحدائققسم    البستنة وھند

  ) يعارزلا داشر�ا ةداممحاضرات (  رطاخ جرف نودعس

       
            

  

  القيادة/ م 
  

رئاسة  -١   .مقدمة ، تعريف القيادة ، تعريف القائد ، الفرق بين القيادة وال
 :شرح �برز صنفين للقيادة وھما  -٢

  : انواع القيادة وفقا للطريقة المتبعة في القيادة تصنف الى : او% 

  .القيادة ا�ستبدادية   - أ
 .القيادة الديمقراطية   - ب

  .لقيادة الفوضوية ا -ج

  :انواع القيادة وفقا لطريقة المجازات وتصنف الى : ثانيا         

دة المھنيون   - أ   .القا
دة المحليون ويصنفون الى نوعين   - ب  :قادة الرأي وقادة التنفيذ وقادة التنفيذ يقسمون الى قادة :القا

   . مخططو البرامج  تنظيميون ، متخصصون ،نشاط ،
  :يتم فيه شرح ا�مور ا�تية : ا�رشادي  ع!قة القيادة بالعمل -٣

  .نشوء فكرة ا�ستعانة بالقيادات المحلية  الى ا�سباب التي ادت  - أ
  . المھام ا�ساسية للقادة المحليون في العملية ا�رشادية    - ب

  .الصفات التي ينبغي ان يتصف بھا القائد الريفي المحلي  -ج       

  

  التغيري/ م 
  

  .والتغيير والفرق بينھما  مقدمة ، تعريف التغير -١
لتغير المكروسكوبي ، ال: مستويات التغير ا�جتماعي  ،تعريفه  :ا�جتماعي التغيير  -٢ ر المايكروسكوبي تا غي

  .، التغير التايسكوبي 
  .تغير بطيء ، تغير طبيعي تدريجي ، تغير مفاجىء عنيف : سرعة التغير ا�جتماعي  -٣
غيير التي تؤثر في النشاط  -٤   :ا�رشادي معوقات الت

  .كالقيم وا�تجاھات ، البنيان الثقافي : العوائق الثقافية للتغيير   - أ
   .تماسك الجماعة ، الصراعات او النزاعات ، مواقع السلطة : العوائق ا�جتماعية للتغيير    - ب
الثقافات ، مشاكل اتصالية ، : العوائق السيكولوجية للتغيير  -ج ين التصوري وا�دراكي بين        التبا

  . مشاكل التعليم      
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سة الحدائققسم    البستنة وھند
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ر  -٥ : افز التي تسھم في خلق الظروف وا�ستعداد لقبول التغييروھي وشرح للح: محفزات او منشطات التغيي
رغبة في تحقيق الكسب ا�قتصادي ، لھيبة والجاه ، ال الموقف التنافسي ، التزامات الصداقة الرغبة في ا

ية ، تطويع د،اثارة ال النماذج وا�شكال : وتشمل ة الخبروافع ، الجاذبية الدين ا�شكال ا�جتماعية والقيم ، 
لوفة ،   .المرحلة المناسبة ، التوقيت المناسب ، قابلية الطبقة الوسطى ، السلطة المأ

  

  ختطيط الربامج االرشادية/ م 
  

المشروع ا�رشادي ، خطة العمل  التخطيط ، التخطيط ا�رشادي ، البرنامج ا�رشادي: مقدمة ،تعريف  -١
  .ا�رشادية 

الصيغة : بالتخطيط ا�رشادي وھي  يتناول شرح المبادىء وا�سس الخاصة :ا�رشادي مبادىء التخطيط   -٢
المحلية  التعليمية ، الصيغة الديمقراطية ،التماشي الناس ، وضوح ا�ھداف ، اعتماد القيادة  مع مستوى 

المشاركة الجماھيرية ائد ،     ، تحليل الواقع السا�رشادي الجيد يوفر اساسا سليما لتقويم النتائج  ،البرنامج
.  

  :تعريف الھدف  ، شرح اھداف التخطيط وھي : ھداف التخطيط ا -٣

 .....ورتھا المعنوية المجردة ص تثمار ا�مثل للقوى والموارد سواء كانت في شكلھا الملموس اوا�س -     

   يتطلب من تمييز بين الحاجات  ة والمجتمعية وبماالترتيب النوعي للحاجات وفقا للتطلعات الجماعي -     

  ........ والرغبات        

  مراحل وخطوات العملية تعريف بناء البرنامج ا�رشادي ، عرض : عملية بناء البرامج ا�رشادية  -٣
  :كا�تي 

  ......والطرق   والسياسة لسفة وا�ھداف تمثل بوضع الفمال: وضع ا�طار العام للتخطيط   - أ
لحاجة للتخطيط توضي  - ب لتخطيط وأعطائھا الصفة  وتتضمن تأكيد ونشر وتبرير اھمية عملية : ح ا ا

 .......الشرعية 

  ..المتوفرة او المؤمل توفرھا  تنظيم الموارد البشرية والمادية  وتعني: التنظيم �جل التخطيط   -ج       

رنامج  -د          بيانات ، تحليل الحقائق ، تحديد المشاكل ، جمع المعلومات وال: ويشمل التخطيط الفعلي للب

   .تقرير ا�ھداف            
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  التعلم والتعليم/ م 
  

م ، محاور التعلم  -١   ) .العملية ،نواتج العملية التعليمية ، الوظيفة (مفھوم التعل
القيام بعملية التعلم: التعليم  -عملية التعلم  -٢ طريق عملية ا�تصال بين المعلم  عنالتعليم  -شرح كيفية 

متعلم   ........وال

لتعلبم الكبار والتي تعتمد  تمھيد ، شرح لبعض القوانين وا�سس النفسية : نظريات التعليم ا�رشادي   -٣
لتعليم ا�رشادي ومنھا  التعليم ادراك  ،الدوافع   ،الجوانب النفسية للتعليم ا�رشادي  :ويشتفاد منھا في ا

البداية ، قانون التكرار(انين النفسية وتنفيذ القو لتأثير ،قانون    .  )قانون ا
التعيير التي تمر بھا الشعوب : تعليم الكبار  -٤ لتعليم الكبار تشمل حقول   ،النظرة الحديثة.......شرح لحالة 

لكبار ، التعليم ا: عديدة وھي  ر ، التعليم الحر ل لفني والتعليم تعليم الكبار النظامي ، التعليم  ا�ساسي للكبا
ء الخدمة      .اثنا

لكبار -     . الخصائص ا�نفعالية ، الخصائص الحركية والحاسية  الخصائص العقلية ،: خصائص ا

  


